ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
(AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL SZERVEZETT TRÉNINGEKEN VAGY RENDEZVÉNYEN VALÓ
RÉSZVÉTEL)
ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

I.

A „Tanpálya” Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) belső adatkezelési
folyamataik jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi
adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
Adatkezelő adatai:
cég neve:

cégjegyzékszáma:
székhelye:
postacíme:
elektronikus címe:

"Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövid név: „Tanpálya” Kft.)
13-09-078681
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
2146 Mogyoród, Pf. 49.
ertekesites@tanpalya.hu

weblap címe:

www. terepenvezetek.hu

képviselője:

Gazsi Júlia, ügyvezető
dr. Fekete István
gdpr@tanpalya.hu

adatvédelmi tisztviselő neve:
adatvédelmitisztviselő elérhetősége:

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi
jogszabályok előírásai szerint kezeli:
•
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet” vagy
„GDPR”).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében
megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb
biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
Fogalmak
Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében
meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten
Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.
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Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes
adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

II.

ADATKEZELÉSI CÉL

Az Adatkezelő különböző vezetéstechnikai tréningeket, vagy rendezvényt szervez, amelyeken
a megfelelő képzettséggel, érvényes jogosítvánnyal rendelkező személyek vehetnek részt.
A tréningekre az Adatkezelő www.terepenvezetek.hu cím alatti weboldalán lehet jelentkezni.
A tréningre vonatkozó kötelem létrejöhet természetes személy szerződő féllel, illetve jogi
személy szerződő féllel is. Utóbbi esetben a jelen tájékoztató szerinti érintettnek a tréning
tényleges résztvevői minősülnek.
A tréningen, vagy rendezvényen való részvételt megelőzően egyúttal a résztvevőknek a
pályahasználatra vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitölteniük.
A fentieken túlmenően a tréning, vagy rendezvény résztvevői számára az Adatkezelő
személyre szóló oklevelet biztosíthat, amelynek elkészítéséhez és átadásához szintén
személyes adatoknak a kezelést szükséges Adatkezelőnek végeznie.
2.1. Adatkezelési cél
Tréningek megszervezése és lebonyolítása, illetve ennek keretében a részvételi feltételeknek
való megfelelés ellenőrzése, illetve a résztvevők számára személyre szóló oklevél biztosítása.
2.2. Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése a természetes személy szerződő partner esetében a szerződés
teljesítéséhez szükséges, így az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja. Amennyiben a tréningen való részvételre vonatkozó szerződés jogi személlyel jön létre,
a résztvevőkre vonatkozó adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a résztvevők
számára a tréningen való részvételt biztosítsa, a részvételi feltételeknek való megfelelést
ellenőrizze, továbbá hogy személyre szóló oklevelet adjon ki a részükre.
2.3. Kezelt személyes adatok
A tréning megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok, így a résztvevő
azonosításához és a vele való kapcsolattartáshoz szükséges, a részvétellel összefüggő
felelősségvállalással és a személyre szóló oklevelek elkészítésével kapcsolatos, illetve az
elszámoláshoz szükséges adatok.
Jogi személlyel megkötésre kerülő szerződés esetén a képviselő nevére, valamint a
kapcsolattartó nevére, telefonszámára, e-mail címére és beosztására vonatkozó adatok
kezelését az Adatkezelő az e tárgyban kiadott szabályzata határozza meg.
2.4. Személyes adatok forrása
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Jelen adatkezelés keretében a személyes adatok forrása az érintettek, illetve jogi személy
szerződő partner esetén a jogi személy. Amennyiben az érintett a személyes adatok forrása,
úgy a kezelt adatok végleges köréről, azok felvételekor, közvetlenül ad részére tájékoztatást
az Adatkezelő.
2.5. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni,
akiknek az a munkaköri feladatai közé tartozik.
Az Adatkezelő a jelentkezéssel kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
CSAO Kft. (székhely: 3346 Bélapátfalva, Marx K. u. 20.) – Az Adatkezelő weboldalának
tárhelyszolgáltatója.
Az Adatkezelő nevében és utasítása alapján eljáró Adatfeldolgozó az érintett személyes
adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból,
utasításának megfelelően kezelheti azzal, hogy az adatkezelés tekintetében önálló döntési
jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat
vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.
2.6. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi
szervezethez.
2.7. Személyes adatok kezelésének időtartama
Az Adatkezelő a tréningre vonatkozó személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerinti elévülési időben kezeli, kivéve a személyre szóló oklevelek
elkészítéséhez szükséges adatokat, amelyeket kizárólag az oklevelek átadásáig kezel.
2.8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.

III.

AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet az Adatkezelő
a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
3.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor
a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy
a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más
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jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs,
abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az
Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet
alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
nem érinti.
3.3. Hozzáférési jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a
személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől
a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági
eljárás megindításának joga;
g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok
forrására vonatkozó minden elérhető információ;
h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
3.4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb
szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett
jogainak érvényesülését.
3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•

az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
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•
•
•
•
•

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés
ellen;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
•
•
•
•

vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.7. Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés e) pont], úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például
tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes
adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
3.8. Érdekmérlegelési teszt
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőnek vagy harmadik
személynek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, és ebből
következően a preambulum (47) bekezdése és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos
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„érdekmérlegelési teszt” készült, azt az érintett a gdpr@tanpalya.hu e-mail címre küldött
levelével kikérheti.
3.9. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek
továbbítsa, ha:
•
•

IV.

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a gdpr@tanpalya.hu címre megküldött elektronikus levelében, a
Közösségi Oldalon privát üzenet küldésével, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai
levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az
érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem
nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől
számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az
Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az
érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.
Az érintett halálát követő 5 (öt) éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat
életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az
érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő
jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli
hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21.
cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is
jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17.
(törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott,
az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az
érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki
ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

V.

JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel
szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per
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elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék
(Budapest Környéki Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az
Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az
Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A
bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a
bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét a jelen
tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül.
Mogyoród, 2021. október 26.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
(ADATKEZELŐ ÁLTAL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEKEN FOTÓK ÉS VIDEÓK
KÉSZÍTÉSÉVEL, VALAMINT FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS)

I.

ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A „Tanpálya” Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”, vagy „Társaság”) belső adatkezelési
folyamataik jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi
adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
Adatkezelő adatai:
cég neve:

cégjegyzékszáma:
székhelye:
postacíme:
elektronikus címe:

"Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövid név: „Tanpálya” Kft.)
13-09-078681
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
2146 Mogyoród, Pf. 49.
ertekesites@tanpalya.hu

weblap címe:

www.terepenvezetek.hu

képviselője:

Gazsi Júlia, ügyvezető
dr. Fekete István

adatvédelmi tisztviselő neve:
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adatvédelmitisztviselő elérhetősége:

gdpr@tanpalya.hu

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi
jogszabályok előírásai szerint kezeli:
•
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet” vagy
„GDPR”).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében
megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb
biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
Fogalmak
Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében
meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten
Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.
Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes
adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

II.

ADATKEZELÉSI CÉL

Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényeken/tréningeken fotókat és videófelvételeket
készíthet, amelyeket később a rendezvények, programok bemutatása és népszerűsítése
érdekében nyilvánosságra hozhat a weboldalain, illetve más online felületeken, továbbá
amelyeket felhasználhat különböző, a rendezvényeket bemutató kiadványokban,
kiállításokon, stb.
Az Adatkezelő által szervezett rendezvények, programok közül több is hosszú múltra tekint
vissza. Ennek bemutatása érdekében régebbi, archív felvételek is felhasználásra kerülhetnek
a fent írt módon.
2.1. Adatkezelés célja
A fotók és videók készítésének és felhasználásának célja a közérdeklődés tájékoztatása az
Adatkezelő által szervezett rendezvényekről, valamint ezek népszerűsítése és az egyes
rendezvények, programok képes beszámolóval való illusztrálása az Adatkezelő online
felületein, illetve a programokról, rendezvényekről szóló kiadványokban, kiállításokon.
Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeket, programokat bemutató fotók és videók
elsősorban az Adatkezelő alábbi címeken elérhető weboldalaira (a továbbiakban: weboldal):
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•
•
•
•

https://tanpalya.hu/2020/
https://www.terepenvezetek.hu
https://www.uralomamaotorm.hu
https://www.miniring.hu

valamint az Adatkezelő alábbi közösségi oldalaira kerülhet feltöltésre:
•

Facebook oldal:
o https://www.facebook.com/Tanpalya
o https://www.facebook.com/uralomamotorom
o https://www.facebook.com/HungaroringOffRoadCentrum
o https://www.facebook.com/miniring1

•

Instagram oldal:
o https://www.instagram.com/Tanpalya/
o https://www.instagram.com/miniring_hungaroring/

•

YouTube csatorna:
o https://www.youtube.com/channel/UCoD4niatj98g14g6UDLWJfQ/featured

2.2. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos
érdeke, mely megegyezik az adatkezelési célokkal.
Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényeken, programokon előzetesen azok
reklámanyagain, meghirdetési – jelentkezési – felületein, illetve a helyszínen is egyértelmű
tájékoztatást helyez el arra vonatkozóan, hogy az adott rendezvényen, programon fényképek
és videófelvételek készülnek, amelyek közzétételre kerülnek a fent írt felületeken.
Az Adatkezelő azt, hogy valaki a tájékoztatás mellett az adott rendezvényen, programon
megjelenik, egyértelmű ráutaló magatartásként értékeli arra vonatkozóan, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 2:48. § (1) bekezdése
szerint hozzájárul a fényképek és videófelvételek készítéséhez és a tájékoztatóban írtak
szerinti felhasználáshoz.
2.3. Kezelt személyes adatok
A rendezvényeken, programokon készült fotók és videófelvételek, amelyeken a résztvevők
véletlenszerűen feltűnhetnek.
2.4. Személyes adatok forrása
A felvételeket az Adatkezelő munkavállalója, vagy megbízott fotós partnere készíti.
2.5. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
A személyes adatok kezelésére az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak,
akiknek a személyes adatok kezelése a munkaköri feladatai közé tartozik.
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Megbízott fotós esetén, a fotós mint adatfeldolgozó személyéről az Adatkezelő egyedileg nyújt
tájékoztatást az érintetteknek.
2.6. Adatfeldolgozó(k):
CSAO Kft. (székhely: 3346 Bélapátfalva, Marx K. u. 20.) – Az Adatkezelő weboldalainak
tárhelyszolgáltatója.
Az Adatkezelő nevében és utasítása alapján eljáró adatfeldolgozó az érintett személyes
adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból,
utasításának megfelelően szerint kezelheti azzal, hogy az adatkezelés tekintetében önálló
döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses
garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére
vonatkozóan.
A Facebook és Instagram közösségi oldalak esetén a Facebook Ireland Ltd. általános
adatkezelési
tájékoztatója
a
https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation
és
https://help.instagram.com/519522125107875 linken érhető el. Adatvédelmi kérdésekben a
Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi felületen lehetséges a
kapcsolatfelvétel:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
A YouTube csatorna esetén a YouTube LLC adatkezelési tájékoztatója a
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=hu&visit_id=6
36873724079445207-2532259155&rd=1 linken érhető el. Adatvédelmi panasztétel az alábbi
felületen lehetséges: https://support.google.com/youtube/answer/142443.
2.7. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet
részére
A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi
szervezethez, az internet határtalanságából adódóan azonban azokat a feltöltést követően
bárki megismerheti. Az Adatkezelőnek nincs ráhatása arra, hogy az interneten közzétett
felvételeket az azt megismerők mire használják fel, és ezért az Adatkezelő felelősséget nem
vállal.
2.8. Személyes adatok kezelésének időtartama
A rendezvényekről, programról szóló fénykép- és videófelvételeket tartalmazó tájékoztató
cikkeket a fenti felületekről az Adatkezelő nem törli, csak az érintett kifejezett kérésére.
2.9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.

III.

AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
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Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet az Adatkezelő
a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
3.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor
a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy
a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más
jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs,
abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az
Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet
alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
nem érinti.
3.3. Hozzáférési jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:
•
•
•
•
•
•
•
•

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a
személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől
a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági
eljárás megindításának joga;
ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok
forrására vonatkozó minden elérhető információ;
ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

3.4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb
szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett
jogainak érvényesülését.
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3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•
•
•
•
•
•

az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés
ellen;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
•
•
•
•

vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.7. Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés e) pont], úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például
tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes
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adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
3.8. Érdekmérlegelési teszt
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőnek vagy harmadik
személynek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke és ebből
következően a preambulum (47) bekezdése és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos
„érdekmérlegelési teszt” készült, azt az érintett a gdpr@tanpalya.hu e-mail címre küldött
levelével kikérheti.
3.9. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat - ha az technikailag megvalósítható - az
Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
•
•
IV.

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a gdpr@tanpalya.hu címre megküldött elektronikus levelében, a
Közösségi Oldalon privát üzenet küldésével, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai
levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az
érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem
nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől
számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az
Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az
érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.
Az érintett halálát követő 5 (öt) éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat
életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az
érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő
jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli
hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21.
cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is
jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17.
(törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott,
az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az
érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki
ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
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V.

JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel
szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék
(Budapest Környéki Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az
Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az
Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A
bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a
bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét a jelen
tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül.

Mogyoród, 2021. október 26.
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
bekövetkezése,
illetve
az
érintetti
gyakorlásának biztosítása esetén kerül sor.

jogok

Személyes adatok kezelésének időtartama
Az Adatkezelő a rögzített felvételeket felhasználás
hiányában 3 (három) munkanapig kezeli.
Az érintett jogai

A „Tanpálya” Kft. (székhely: 2146 Mogyoród,
Hungaroring út 10.; elektronikus elérhetőség:
ertekesites@tanpalya.hu; képviseli: Gazsi Júlia,
ügyvezető; a továbbiakban: Adatkezelő), mint
adatkezelő, az eladótér (büfé), illetve a garázs
vonatkozásában kamerarendszert üzemeltet.
Az adatkezelés célja
- a
kamerával
megfigyelt
területén
lévő
vagyontárgyak, valamint az ott tartózkodó
személyek vagyontárgyainak, életének, testi
épségének védelme;
- vagyonvédelem
körében
a
jogsértések
megelőzése
és
észlelése,
az
elkövető
tettenérése,
valamint
azonosításának
elősegítése, a felvételek bizonyítékként való
felhasználása.
A kezelt adatok köre
Személyes
adatokat
tartalmazó
mozgókép
felvételek. Hangrögzítésre nem kerül sor.
Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az
Adatkezelő jogos érdeke, mely az adatkezelés
céljánál került kifejtésre.
Felvételek felhasználása
A kamerarendszer élőképét
kizárólag erre
feljogosított
személyek
jogosultak
követni,
azonosítást követően.

Az érintettet megilletik a GDPR III. fejezetében
meghatározott jogok, így különösen:
- a tájékoztatáshoz való jog,
- a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
- a helyesbítéshez való jog,
- a törléshez való jog,
- az adatkezelés korlátozásához való jog;
- tiltakozáshoz való jog
- adathordozhatósághoz való jog.
Az érintett jogosult arra is, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontján alapuló kezelése ellen.
Az érintett a fenti jogait az gdpr@tanpalya.hu címre
megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő
székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve a
székhelyen személyesen tudja gyakorolni.
Ha az érintett megítélése szerint a személyes adatok
kezelése nem az adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően történik, bírósághoz fordulhat, vagy
panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu).
Részletes tájékoztatás elérhetősége
Az adatkezeléssel, az érintetti jogokkal és azok
érvényesítésével,
valamint
a
jogorvoslati
lehetőségekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás
elérhető
az
Adatkezelő
weboldalán
(www.terepenvezetek.hu)
és az Adatkezelő
székhelyén, a recepción is.
Mogyoród, 2021. október 26.

A rögzített felvétel visszanézésére kizárólag
jogsértés, személyi sérülés, valamint káreset
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
(SZÁMLÁK KIÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE)
ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

I.

A „Tanpálya” Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) belső adatkezelési
folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi
adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
Adatkezelő adatai:
cég neve:

cégjegyzékszáma:
székhelye:
postacíme:
elektronikus címe:
weblap címe:

képviselője:
adatvédelmi tisztviselő neve:
adatvédelmitisztviselő elérhetősége:

"Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövid név: „Tanpálya” Kft.)
13-09-078681
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
2146 Mogyoród, Pf. 49.
ertekesites@tanpalya.hu
www.terepenvezetek.hu
Gazsi Júlia, ügyvezető
dr. Fekete István

gdpr@tanpalya.hu

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi
jogszabályok előírásai szerint kezeli:
•
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „Rendelet” vagy
„GDPR”).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében
megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb
biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
Fogalmak
A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott
értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. §
értelmező rendelkezéseivel.
Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes
adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.
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II.

ADATKEZELÉSI CÉL

2.1. Adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése.
•
•

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfatv.”)
159. § (1) bekezdésében és a 169. §-ban, valamint
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) 169. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint.

2.2. Adatkezelés jogalapja
A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése.
2.3. Kezelt személyes adatok
Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok, de legalább:
a) név,
b) számlázási cím,
c) adószám.
2.4. Személyes adatok forrása
A személyes adatok forrása az érintett, így a kezelt adatok körének esetleges változásáról
azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.
2.5. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni,
akiknek a számlázással kapcsolatos ügyintézés a feladatkörébe tartozik.
2.6. Adatfeldolgozó(k)
Az Adatkezelő a számlázással kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
KLIRING-KOLLAUDÓ Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/a 2. em. 6.) –
az Adatkezelő könyvelésének végzése során a számlák adattartalmát a feladatai
teljesítéséhez szükséges mértékben megismeri.
Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott
és szerződésben rögzített célból és az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés
tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget
vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok kapcsán.
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Társaságunk által használt elektronikus számlakiállító rendszer a Számlázz.hu Rendszer,
amelyet a KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) szolgáltat Adatkezelő
részére.
2.7. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem
nemzetközi szervezethez.
2.8. Személyes adatok kezelésének időtartama
Az érintett személyes adatait az Adatkezelő az Sztv. 169. § (2) bekezdése szerint a kiállítástól
számított legalább 8 (nyolc) évig kezeli.
2.9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.
2.10. Személyes adatok szolgáltatása
Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

III.

AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő
jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
3.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor
a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy
a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más
jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs,
abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az
Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet
alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
nem érinti.
3.3. Hozzáférési jog
Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:
•
•

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
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•
•
•
•
•
•

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a
személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől
a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági
eljárás megindításának joga;
ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok
forrására vonatkozó minden elérhető információ;
ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

3.4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az
érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy
valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja
megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.
Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett
változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést,
valamint a jogainak érvényesülését.
3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•
•
•
•
•

az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés
ellen;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
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•

a személyes adatok gyűjtésére az információs
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

társadalommal

összefüggő

3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
•
•
•
•

vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.7. Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés e) pont], úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például
tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes
adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
3.8. Érdekmérlegelési teszt
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőnek vagy harmadik
személynek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, és ebből
következően a preambulum (47) bekezdése és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos
„érdekmérlegelési teszt” készült, azt az érintett a gdpr@tanpalya.hu e-mail címre küldött
levelével kikérheti.
3.9. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek
továbbítsa, ha:
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•
•

IV.

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a gdpr@tanpalya.hu címre megküldött elektronikus levelében, az
Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén
személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését
a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett
intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában
teljesíteni, úgy 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a
jogorvoslati jogairól.
Az érintett halálát követő 5 (öt) éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat
életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az
érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő
jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli
hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21.
cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is
jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17.
(törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott,
az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az
érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki
ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

V.

JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel
szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban
meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék
(Budapest Környéki Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz)
az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az
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Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A
bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a
bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét a jelen
tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül.
Mogyoród, 2021. október 26.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
(KÖVETELÉSKEZELÉS)
ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

I.

A „Tanpálya” Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) belső adatkezelési
folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi
adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
Adatkezelő adatai:
cég neve:

cégjegyzékszáma:
székhelye:
postacíme:
elektronikus címe:
weblap címe:

képviselője:
adatvédelmi tisztviselő neve:
adatvédelmitisztviselő elérhetősége:

"Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövid név: „Tanpálya” Kft.)
13-09-078681
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
2146 Mogyoród, Pf. 49.
ertekesites@tanpalya.hu
www.terepenvezetek.hu
Gazsi Júlia, ügyvezető
dr. Fekete István
gdpr@tanpalya.hu

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi
jogszabályok előírásai szerint kezeli:
•
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
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•
•
•
•

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „Rendelet” vagy
„GDPR”);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”);
a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban:
„Fmhtv.”);
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.”);
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Vht.”).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében
megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb
biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
Fogalmak
A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott
értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. §
értelmező rendelkezéseivel.
Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes
adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

II.

ADATKEZELÉSI CÉL

2.1. Adatkezelés célja
Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a közte és partnerei között kötött
szerződéseknek a partnerek által történő nem teljesítése esetén, az ebből eredő lejárt
követeléseit a jogszabályok által biztosított lehetőségek igénybevételével követelje, illetve
behajtsa.
A követeléskezelés során az Adatkezelő a lejárt követelésekről első körben írásban értesíti a
nem teljesítő szerződő felet. Amennyiben a fizetési felszólításban megadott határidő
eredménytelenül telt el, vagyis a követelés nem került teljes mértékben kiegyenlítésre úgy az
Adatkezelő fizetési meghagyásos, vagy közvetlenül polgári peres eljárás útján érvényesíti a
fennálló igényeit. Amennyiben végrehajtható okiraton alapuló követeléssel rendelkezik az
Adatkezelő, közvetlenül végrehajtási eljárás útján is érvényesítheti igényeit.
2.2. Adatkezelés jogalapja
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke, amely érdekek az
adatkezelési célnál kifejtésre kerültek.
2.3. Kezelt személyes adatok
A követelés kezelés során az érintettek (kötelezettnek) alábbi személyes adatait kezeli az
Adatkezelő, megjelölve az egyes adatoknál az adatkezelés pontos célját, valamint az adatok
körét előíró pontos jogszabályhely megjelölését.
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Magánszemély és egyéni vállalkozás esetén:
•
•
•
•
•
•
•
•

az érintett neve, elsősorban az azonosítás céljából (Fmhtv. 20. §, Pp. 170. §, Vht. 11.
§);
az érintett születési helye és ideje, szintén az azonosítás céljából (Vht. 11. §, Fmhtv.
20. §, Pp. 7. § (1) bekezdés 3. pont);
az érintett anyja neve azonosítás céljából (Vht. 11. §, Fmhtv. 20. §, Pp. 7. § (1)
bekezdés 3. pont);
perbeli cselekvőképesség hiányában törvényes képviselő neve és kézbesítési címe
(Fmhtv. 20. §, Pp. 7. § (1) bekezdés 3. pont);
lakcím, székhely cím, kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér) a
felszólító levél, fizetési meghagyás postázása, eljárások megindítása céljából (Fmhtv.
20. §, Pp. 170. §, Vht. 11. §, Pp. 7. § (1) bekezdés 3. pont);
e-mail címe, telefonszáma a kapcsolatfelvétel, valamint a tartozás rendezése
érdekében;
a lejárt tartozással, követeléssel kapcsolatos adatok (Fmhtv. 20. §, Pp. 170. §);
egyéb, a követelés érvényesítéséhez szükséges adatok (Fmhtv. 20. §, Pp. 170. §).

Jogi személy esetén:
•

képviselő és kapcsolattartó neve, elérhetősége a kapcsolatfelvétel céljából a tartozás
rendezése érdekében.

2.4. Személyes adatok forrása
A személyes adatok forrása az érintett, vagy ha az Adatkezelő nem rendelkezik a szükséges
cselekmények megtételéhez elégséges információval, közhiteles nyilvántartás(ok).
Amennyiben az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges
változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.
2.5. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a
személyes adatok kezelése a munkaköri feladata.
Az Adatkezelő a követeléskezelés során ügyvédi képviseletet veheti igénybe. Ilyen esetben a
feladatai ellátásához szükséges személyes és egyéb adatokat a megbízott jogi képviselő
részére az Adatkezelő továbbítja. Az ügyvéd a feladatai végzése során önálló adatkezelőnek
minősül.
A fizetési meghagyásos eljárás megindítása közjegyző előtt történik, formanyomtatvány
használatával. A közjegyző, valamint ellentmondás, vagy közvetlen polgári peres eljárás
esetén az illetékes bíróság a személyes adatokat önálló adatkezelőként kezeli.
A végrehajtási eljárásában a végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerinti személyes
adatokat a végrehajtó megismerheti. Feladatai végzése során a végrehajtó önálló
adatkezelőnek minősül.
2.6. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
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Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi
szervezethez.
2.7. Személyes adatok kezelésének időtartama
A követelésekkel kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő legfeljebb a követelések
elévüléséig kezeli.
2.8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.
2.9. Személyes adatok szolgáltatása
Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

III.

AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő
jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
3.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor
a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy
a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más
jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs,
abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az
Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet
alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
nem érinti.
3.3. Hozzáférési jog
Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:
•
•
•
•

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a
személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
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•
•
•
•

az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől
a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági
eljárás megindításának joga;
ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok
forrására vonatkozó minden elérhető információ;
ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

3.4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az
érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy
valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja
megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.
Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett
változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést,
valamint a jogainak érvényesülését.
3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•
•
•
•
•
•

az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés
ellen;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

26

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
•
•
•
•

vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.7. Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés e) pont], úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például
tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes
adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
3.8. Érdekmérlegelési teszt
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőnek vagy harmadik
személynek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, és ebből
következően a preambulum (47) bekezdése és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos
„érdekmérlegelési teszt” készült, azt az érintett a gdpr@tanpalya.hu e-mail címre küldött
levelével kikérheti.
3.9. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat - ha az technikailag megvalósítható - az
Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
•
•

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.
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IV.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a gdpr@tanpalya.hu címre megküldött elektronikus levelében, az
Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén
személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését
a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett
intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában
teljesíteni, úgy 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a
jogorvoslati jogairól.
Az érintett halálát követő 5 (öt) éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat
életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az
érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal –
meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő
jognyilatkozatot, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet
16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az
adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett
halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés
korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat
érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti
érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

V.

JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel
szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban
meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék
(Budapest Környéki Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz)
az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az
Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A
bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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URL: http://naih.hu
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a
bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét a jelen
tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül.

Mogyoród, 2021. november 8.
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